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1 Inleiding 

 
 
De gemeente Tynaarlo is in 2004 gestart met het actualiseren van alle bestemmingsplannen. De belang-

rijkste aanleiding hiervoor is dat de Wet ruimtelijke ordening ons verplicht de bestemmingsplannen tij-

dig te herzien. Een van de bestemmingsplannen die herzien moet worden is het bestemmingsplan ‘Be-

drijventerreinen’. Op dit moment gelden voor onze bedrijventerreinen verschillende bestemmingsplan-

nen. Voor al deze plannen komt nu  één nieuw bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ in de plaats. 

 

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ gaat over 6 bedrijventerreinen in onze gemeente. Gelet op 

de vele belangen hebben wij er voor gekozen om bij dit traject alle belanghebbende partijen actief te 

betrekken. Zo zijn we gestart met workshops over globaal bestemmen op bedrijventerreinen. Deze bij-

eenkomsten werden georganiseerd door de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. Tijdens deze mid-

dagen hebben we de mogelijkheden om de planologische regeldruk voor ondernemers te verminderen 

besproken. Daarnaast zijn (interne) workshops gehouden over de inhoud van het nieuwe bestemmings-

plan. Onderwerpen van gesprek waren bijvoorbeeld de toelaatbaarheid van bedrijven, detailhandel, 

bedrijfswoningen. Uit deze bijeenkomsten zijn een aantal beleidsuitgangspunten ontstaan. Deze zijn 

verwerkt in een nota van uitgangspunten bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’ (NvU).  

 

De concept NvU hebben we vervolgens voorgelegd aan de Ondernemers Federatie Gemeente Tynaarlo. 

Hun adviezen en opmerkingen hebben wij grotendeels verwerkt in de uiteindelijke nota.  Vervolgens 

hebben wij de NvU aan het brede publiek voorgelegd. In deze fase hebben we alle ondernemersvereni-

gingen en de Kamer van Koophandel betrokken bij het proces. Zij hebben een brief ontvangen waarin 

informatie stond over de NvU, het planproces en de terinzagelegging. De NvU was als bijlage aan de 

brief toegevoegd. Gelijktijdig hebben we de NvU verstrekt aan buurgemeenten, provincie en de gebrui-

kelijke belanghebbende partijen die bij een bestemmingsplan in beeld zijn. 

 

De nota lag van 6 juli 2012 tot 17 augustus 2012 ter inzage op het gemeentehuis en via onze website 

www.tynaarlo.nl. Op de Nota van Uitgangspunten hebben wij drie reacties ontvangen. In deze zienswij-

zennotitie gaan wij in op deze reacties en doen wij de gemeenteraad een voorstel om de Nota van Uit-

gangspunten op onderdelen aan te passen. 

 
Na behandeling in de gemeenteraad zal de nota van uitgangspunten juridisch vertaald worden naar het 

nieuwe bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen’. Het bestemmingsplan zal ter inzage worden gelegd zoals 

voorgeschreven in de Wet ruimtelijke ordening.  
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2 Indieners van zienswijzen 

 
 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kon iedereen kennis nemen van de Nota van Uitgangspunten. 

Van onderstaande bewoners, ondernemers en overleginstanties hebben we een zienswijze ontvangen. In 

het volgende hoofdstuk worden de ingekomen zienswijzen besproken en van een reactie voorzien vanuit 

de gemeente.  

 
01. Kamer van Koophandel  Postbus 134   9700 AC  GRONINGEN; 

02. Dhr. H. Spoelder  Havenstraat 16   9471 AM  ZUIDLAREN; 

03. Waterschap Noorderzijlvest  Postbus 18   9700 AA  GRONINGEN; 

  
De zienswijzen konden worden ingediend tot en met donderdag 17 augustus 2012, waarbij volgens de 

jurisprudentie de datum van verzending doorslaggevend is. Alle zienswijzen zijn tijdig ingediend en 

daarmee ontvankelijk.  
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3 Overzicht ingediende zienswijzen 

 
 
Hieronder worden de ontvangen zienswijzen in hoofdlijnen weergegeven en van een reactie voorzien. 

Daar waar nodig zal de Nota van Uitgangspunten worden aangepast.  

 
Zienswijze 1: Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

De Kamer van Koophandel onderschrijft de plansystematiek van globaal bestemmen. Wel vraagt men 

zich af of een verdere vermindering van bepalingen mogelijk is. In de zienswijze wordt tevens aandacht 

gevraagd voor de toelaatbaarheid van bedrijven groter dan milieucategorie 3. Tot slot maakt men een 

opmerking over zelfstandige kantoren. De in de nota genoemde maximale oppervlaktemaat van 200m² is 

wellicht vanuit bedrijfseconomische aspecten niet reëel.  

 
Onze reactie: 

De vigerende bestemmingsplannen voor onze bedrijventerreinen zijn qua regeling gedetailleerd van 

aard. Dit leidt in de praktijk in een aantal gevallen tot onnodige belemmeringen bij een aanvraag om 

een omgevingsvergunning. Om dit in de toekomst te voorkomen hebben we gekozen voor de plansyste-

matiek van globaal bestemmen. Anders dan in de zienswijze wordt aangegeven betreft dit niet enkel 

het versoepelen van detailbepalingen als de dakhelling, maar bijvoorbeeld ook het loslaten van de 

plaatsvaste milieuzoneringen voor categorie 1, 2 en 3 bedrijven, een verruiming van het noodzakelijk-

heidvereiste voor bedrijfswoningen en een gewijzigde bepaling voor volumineuze goederen.   

 

In de Nota van Uitgangspunten staat dat bedrijven genoemd in de categorieën 1 tot en met 3 zonder 

meer toelaatbaar zijn en niet langer plaatsvast op de plankaart (verbeelding) worden vastgelegd. Dit 

komt de onderlinge uitwisselbaarheid ten goede. Hierbij zal uiteraard wel gekeken worden naar diverse 

omgevingsfactoren. Bedrijven met hinderzones groter dan 50 meter ten opzichte van de woonomgeving 

zijn gelet op de provinciale omgevingsvisie niet rechtens toegestaan. Tevens is dit gelet op het woon- 

en leefklimaat op onze bedrijventerreinen niet wenselijk. Mocht een concreet geval zich voordoen zal 

hier apart naar gekeken worden.  

 

Voor zelfstandige kantoren spreekt de Nota van Uitgangspunten over een maximale vloeroppervlakte 

van 200m² per kantoor. Dit betreft een gemiddelde maat van kantoren op onze bedrijventerreinen. 

Doordat we zijn uitgegaan van een gemiddelde maat kan deze op locaties onnodig beperkend zijn. Een 

herinventarisatie van bouwdossiers en een hernieuwd bezoek aan onze bedrijventerreinen heeft geleid 

tot het volgende voorstel. 

 

Voor het bedrijventerrein Vriezerburg zal op basis van onderzoek voor kantoren een maximale vloerop-

pervlakte of  percentage van de vloeroppervlakte worden bepaald. Dit gelet op de reeds aanwezige 

kantoren met een grotere oppervlaktemaat en een grotere omvang van kavels in vergelijking met an-

dere terreinen. Voor de overige bedrijventerreinen zal gelet op de praktijksituatie de eerder genoemde 
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maat gehanteerd blijven. Wel zal een binnenplanse ontheffingsmogelijkheid in de regels worden opge-

nomen ten behoeve van een grotere oppervlakte. De bepaling omtrent de uitsluiting van zogenaamde 

kantoortorens blijft eveneens gehandhaafd. 

 

Zienswijze 2: de heer Spoelder 

De zienswijze heeft betrekking op het perceel aan de Havenstraat 16 in Zuidlaren. De heer Spoelder 

vraagt zich af in hoeverre de bestaande woning mag worden gebruikt als particuliere woning. 

 

Onze reactie: 

Eind mei 2012, voorafgaand aan de terinzagelegging van de nota van uitgangspunten, heeft de heer 

Spoelder reeds een dergelijk verzoek ingediend voor het kantoorpand aan de Havenstraat 6 in Zuid-

laren. Hierop hebben wij inmiddels schriftelijk gereageerd.  

 

Gelet op de ligging op een bedrijventerrein zijn wij niet voornemens medewerking te verlenen aan het 

creëren van nieuwe particuliere woningen in de directe nabijheid van bedrijven. Dit kan namelijk lei-

den tot een beperking van de mogelijkheden van bedrijven op het bedrijventerrein vanuit milieuwetge-

ving.  

 

Het verzoek ten aanzien van de woning aan Havenstraat 16 in Zuidlaren geeft ons geen aanleiding dit 

standpunt te wijzigen. De woning is eind jaren ‘80 vergund als bedrijfswoning van het naastgelegen 

bedrijf. Onder het toenmalige bestemmingsplan en het huidige bestemmingsplan heeft het perceel dan 

ook een bedrijvenbestemming. Omzetten naar een woonbestemming kan, zoals aangegeven, leiden tot 

beperking van de mogelijkheden van omliggende bedrijven. Gelet hierop stellen wij voor de Nota van 

Uitgangspunten niet aan te passen en nieuwsvestiging van particuliere woningen op een bedrijventer-

reinen niet mogelijk te maken. Dit betekent dat het huidig beleid hieromtrent gehandhaafd blijft. 

 

Zienswijze 3: Waterschap Noorderzijlvest 

Het waterschap heeft geen inhoudelijke opmerkingen en stemt in met de nota van uitgangspunten. 
 
Onze reactie: 
Wij nemen de opmerking voor kennisgeving aan. 

 
Ambtshalve in het bestemmingsplan aan te brengen wijzigingen 

Bij het nalezen van de Nota van Uitgangspunten zijn enkele tekstuele onvolkomenheden geconstateerd. 

Deze worden hersteld. 
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4 Verdere procedure 

 
 
Deze zienswijzennotitie zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd, waarbij verzocht wordt de Nota 

van Uitgangspunten vast te stellen met in achtneming van de genoemde wijzigingsvoorstellen. Vervol-

gens zullen de beleidsuitgangspunten van de nota doorvertaald worden naar het nieuwe bestemmings-

plan ‘Bedrijventerreinen’. Zowel in de toelichting, regels als op de verbeelding (plankaart). 

 

Het bestemmingsplan zal vervolgens gedurende zes weken ter visie liggen voor de inspraak op het ge-

meentehuis en via onze website. Tevens organiseren we tijdens deze terinzagelegging een inloopbijeen-

komst voor betrokkenen en belangstellenden. Gedurende deze periode kan iedereen op het bestem-

mingsplan reageren. Betrokkenen zullen wij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. 
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5 Bijlage 

 
Lijst met aangeschreven organisaties  

 
NAAM ADRES POSTCODE  + PLAATS 

   
Ondernemers Federatie Gemeente Tynaarlo J. Pelleboerplein 1 9765 BR  PATERSWOLDE 
Zuidlaarder Ondernemingsvereniging Postbus 97 9470 AB  ZUIDLAREN 
Ondernemersvereniging Industrieterrein Vriezerbrug Exportweg 14 9482 WP  TYNAARLO 
Vriezer ondernemersvereniging Brink 10 9481 BE  VRIES 
EP Zakelijk Postbus 24 9765 ZG  PATERSWOLDE 
Commerciële club Eelde J. Pelleboerplein 1 9765 BR  PATERSWOLDE 
   
NV Nederlandse Gasunie Postbus 162 7400 AD  DEVENTER 
Waterschap Noorderzijlvest Postbus 18 9700 AA  GRONINGEN 
Waterschap Hunze en Aa’s Postbus 195 9640 AD  VEENDAM 
Commissie Ruimtelijke plannen Postbus 122 9400 AC  ASSEN 
VROM inspectie regio Noord Postbus 30020 9700 RM  GRONINGEN 
Rijksdienst voor cultureel erfgoed Postbus1600 3800 BP DEN HAAG 
Kamer van Koophandel Noord-Nederland Postbus 134 9700 AC  GRONINGEN 
NV Waterbedrijf Drenthe Postbus 18 9400 AA  ASSEN 
Gemeente Noordenveld Postbus 109 9300 AC  RODEN 
Gemeente Assen Postbus 30018 9400 RA  ASSEN 
   

 


